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Dit is alweer het vierde verslag van 2020. Een bijzonder jaar.  Covid 19 raast over de wereld. In veel 

landen leidt dit tot allerlei maatregelen. 

De belangrijkste maatregel in Kenia is het sluiten van alle scholen vanaf half maart tot 1-1-2021. Voor 

de Saini Academy houdt dit in géén leerlingen, geen bijdragen van de ouders, maar de leerkrachten 

hebben wel recht op een salaris! 

Een kostenpost, die niet begroot is. Ook raakt in heel Kenia het onderwijs het zicht kwijt op de 

leerlingen. De Saini Academy in Kanana kent een hechte gemeenschap.  Controle. Er zijn op dit 

moment niet veel leerlingen van buitenaf. In de toekomst komen er leerlingen uit andere regio’s, 

daar de ouders werken in de fabrieken in de buurt en hun kinderen dan “en route” naar school 

brengen. Het onderwijs raakt het zicht kwijt doordat de leerlingen niet naar school mogen. De 

honger laat zien dat er veel kind huwelijken plaats vinden. (bruidsschat van 3 koeien, b.v.) Er is 

kinderarbeid op het land, er is prostitutie en er zijn veel zwangerschappen. 

 

Community Based Learning 

 

De regering in Kenia is zich ook bewust van dit feit en 

heeft een nieuw project gestart. Community Based 

Learning (CBL). De regering wil dat leerkrachten in een 

gebied onderwijs gaan geven op een plek aan b.v.10 

kinderen voor 4 uur op een dag. De leerkrachten 

moesten zich daarbij registreren bij het 

dichtstbijzijnde onderwijskantoor, zodat zij dit CLB in 

hun dorp konden uitvoeren om tenminste nog een 

beetje onderwijs te kunnen geven. Helaas zijn er 

ouders naar de rechter gestapt en deze heeft de actie 

van de regering verboden. De ouders zagen de 

meerwaarde niet. Een vreselijke beslissing. Afwachten 

wat er nu gaat gebeuren. 

 

Saini Academy  

De Saini Academy gaat uitbreiden. Dankzij sponsoring 

van de Orhan Demir Foundation kunnen er 3 nieuwe 

lokalen worden gebouwd. Daarnaast vind er 

plastering plaats van de 3 bestaande lokalen. 

Er komt een watertoren, waarbij er meteen drinkbaar 

water kan worden gerealiseerd. Deze toren wordt 

gesponsord door Mehtap Özkan. De watertoren wordt 

gebouwd ter nagedachtenis aan haar overleden vader 

Mustafa Özkan. 

En er komt een nieuw toiletgebouw met 3 deuren. Dit 

wordt betaald vanuit onze eigen stichting en is 

mogelijk dankzij donaties die wij steeds ontvangen. 

De projectaanvraag zal daarbij worden neergelegd bij Wilde Ganzen, die eveneens een bedrag 

bijlegt. Wij gaan er vanuit dat er in september gestart gaat worden met de bouwactiviteiten. 

 

Geen werk, geen inkomen, maar nieuwe initiatieven 

Catherine, de vrouw van de blind geworden Michael, is gestart met een uien business. 

James, de tuktuk man, is op het land gaan werken. 

Bernard, de barman, is in de bouw mee gaan helpen. 

Sofia, gastvrouw in het hotel, is een Mpesa kantoor gestart 

Michael, een jongere in opleiding, ondersteunt bij de overkoepelende organisatie Tenda Pamoja, de 

logistiek 

Dit alles om inkomen te verkrijgen. 



 

Voedselpakketten bij families van scholen 

In de vorige nieuwsbrief stond dat er veel 

voedselpakketten zijn uitgedeeld. Sponsoren uit het 

verleden die een connectie hadden met een school 

doneren via onze stichting voor hun “oude’ school. 

Ook zijn er stichtingen die support via Tunajenga 

laten lopen. Zo krijgen de families van deze scholen 

een voedselpakket. Logistiek is dit een grote operatie 

zeker als er 301 pakketten bij een school moeten 

worden afgeleverd. Een goede controle en een 

samenwerking met de BOM ( board of members) van 

de school is essentieel om dubbelingen in aanvraag 

te voorkomen. Ook vinden er checks plaats om te 

kijken of het klopt wat er in een pakket moet zitten. 

 

Voedselpakketten bij onze families  

Specifiek echter zijn de families waar wij een binding 

mee hebben. Het zijn 10 tot 15 families. Wij hebben 

hun bij toeval ontmoet op straat, op het strand, bij 

een  hotel, of horend bij een gesponsorde jongere. 

Ieder met hun eigen verhaal. In augustus hebben wij 

voor de vijfde keer een voedselpakket kunnen 

uitdelen. Mede mogelijk gemaakt door donaties. Wij 

proberen daarbij de sponsor te koppelen aan degene 

die een pakket krijgt. Foto’s en video’s gemaakt door 

onze coördinator Samson worden dan doorgestuurd. 

Zo zijn er 3 gezinnen bij de Dzombo Primary school en 

1 gezin bij de Ganda Primary school. Dit zijn de 

gezinnen van gesponsorde jongeren. Levend in 

erbarmelijke omstandigheden. 8 gezinnen wonen bij Ukunda en Diani Beach. Dit zijn de mensen die 

een betaalde baan hadden. Tevens dragen zij zorg niet alleen voor hun eigen gezin, maar ook voor 

hun families. 

 

Eid al Adha  

Eid al Adha is het Offerfeest binnen het Islamitische 

geloof. In Kanana waar de Saini Academy staat 

bezoeken kinderen met een christelijke achtergrond 

en een islamitische achtergrond de school. Zo is ook 

het team samengesteld. Dankzij donatie van de Orhan 

Demir Foundation konden er 133 vleespakketten 

worden uitgedeeld; bij de families van de moskee, 

maar ook bij de families van de Saini Academy. De 

ouders van de Saini waren er ontzettend blij mee. Het 

geeft ook een goede PR voor de school en er zijn al 

veel nieuwe aanmeldingen. De gemeenschap ziet wat 

Tunajenga doet voor de gezinnen van de leerlingen 

van de school. 

Laatste nieuws  

Mercy, verpleegster, heeft toch eerder salaris ontvangen bij haar nieuwe baan en meteen de eerste 

aflossing terugbetaald. 

Eunice, leerkracht in opleiding van de Saini Academy is nogal ziek. Na overleg hebben we besloten 

om de kosten van de fotoscan voor te schieten. 

Het gezin van Halima, het gehandicapte meisje, heeft 3 muskietnetten ontvangen en Halima heeft 

medicatie gehad voor de malaria. 


